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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Druh postupu: Verejná súťaž.

Druh zákazky: Služby.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL)

IČO: 30792053

Radlinského 32, 813 19 Bratislava-Staré Mesto

Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Radlinského 32, Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Judita Bischofová

Telefón: +421 257262527

Fax: +421 257262525

E-mail: judita.bischofova@ardal.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa
(URL): http://www.ardal.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ardal.sk

Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný
dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:už uvedenej
adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:už uvedenú adresu
a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety
činnosti

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa 
Štátna agentúra/úrad

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. a).

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Hospodárstvo a finančné záležitosti

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných
obstarávateľov 



Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Stravné lístky

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
c) Služby.

Kategória služby číslo (kategórie služieb číslo 1-16 podľa prílohy č. 2
k zákonu): 17.

Hlavné miesto poskytovania služieb: Miesto dodania stravných
lístkov: Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, Radlinského 32, 81319
Bratislava Miesto poskytovania stravovacích služieb: vo vymedzenej
lokalite v okolí sídla verejného obstarávateľa (ulice: Radlinského,
Vazovova, Mýtna, Imricha Karvaša, Školská, Fazuľová, Floriánske
nám.,Americké nám., Májkova, Blumentálska, Wilsonova,
Bernolákova, Legionárska, Krížna).

NUTS kód:

SK010.

II.1.3. Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku.

II.1.4. Informácie o rámcovej dohode

II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa
formou stravných lístkov, vydávaných uchádzačom, s podávaním
alebo zabezpečením podávania teplého hlavného jedla vrátane
polievky a vhodného nápoja (obedové menu), v akceptovaných
zmluvných stravovacích zariadeniach, najmä v reštauráciách alebo v
samoobslužných zariadeniach, nachádzajúcich sa vo vymedzenej
lokalite, s celoročnou prevádzkou počas pracovného týždňa najmä v
čase od 11:00 do 14:00 hod.,podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa.

II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 55300000-3. 

II.1.7. Rozdelenie na časti

Nie.

II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
Nie.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah



Predpokladaný počet objednaných stravných lístkov počas platnosti
zmluvy je mesačný nákup stravných lístkov pre asi 17 zamestnancov,
v nominálnej hodnote 3,80 € za stravný lístok. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo nepovažovať predpokladané mesačné množstvo
stravných lístkov za záväzné a vyhradzuje si právo, že nebude
povinný objednať žiadne stravné lístky.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Hodnota: 80 640,0000 EUR

II.2.2. Opcie 
Nie.

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 48

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky 

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov
verejného obstarávateľa.

III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva 

III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy

III.2. Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane
požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti
uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
právnych predpisov, ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 až 4 cit.
zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne
overených kópií. Uvedené doklady je možné nahradiť potvredením o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 a § 133 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v platnom znení. Doklad musí
byť platný a predložený v origináli alebo v notársky overenej kópii. Ak
doklady na splenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia predkladá skupina uchádzačov, doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti osobného postavenia musí doložiť, každý
člen skupiny. Ak uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky nedokáže doložiť doklady požadované v tejto časti, lebo ich



krajina jeho sídla nevydáva a krajina jeho sídla nevydáva ani
ronocenné doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v
krajine jeho sídla. Uchádzač so sídlom v členskom štáte inom ako
Slovenská republika, môže nahradiť čestné vyhlásenie podľa
predchádzajúceho odseku vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa
plredpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača,
ak právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného
vyhlásenia.

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Nevyžaduje sa.

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 28
zákona o verejnom obstarávaní. uchádzač v ponuke predloží
nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú a
odbornú spôsobilosť na poskytnutie služby : a) § 28 ods. 1 písm. a)
uchádzačom potvrdený zoznam funkčných stravovacích zariadení na
poskytnutie stravovacích služieb vo vymedzenej lokalite mesta
Bratislava (viď.bod d týchto podmienok účasti) v počte minimálne 10
(desať) zariadení ku dňu vypracovania ponuky, v ktorých akceptujú
stravné lístky uchádzača. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť
presný počet, v prípade uvedenia vyššieho počtu, bude brať do úvahy
iba prvých 10 (desať). Zoznam stravovacích zariadení bude
očíslovaný vzostupne od 1 až do 10 a potvrdený pečiatkou a
podpisom štatutárneho orgánu alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača, alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie
uchádzača. b) Uchádzači predložia zoznam funkčných stravovacích
zariadení zabezpečujúcich podávanie hlavného teplého jedla vrátane
vhodného nealkoholického nápoja vo vymedzenej lokalite mesta
Bratislava, kde bude uvedený názov a presná adresa zariadenia,
kontaktná osoba (nepatria sem predajne mäsa, potravín, bufety,
bistrá, kaviarne, pivárne, čerpacie stanice, cukrárne, palacinkárne,
čajovne, rýchle občerstvenia podávajúce hot dog a kebaby, lahôdky a
pod.) a zároveň teplé jedlo musí zodpovedať správnej výžive t.j.
súčasťou teplého jedla musí byť polievka. c) V prípade nesúladu v
zozname uvedených stravovacích zariadení uchádzača so
skutočnosťou (zariadenie nefunkčné, vymyslené, nenachádzajúce sa
na uvedenej adrese, neakceptujúce stravné lístky, neposkytujúce
teplé jedlo a pod.), komisia verejného obstarávateľa vylúči uchádzača
z ďalšieho procesu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ v
prípade zistenia takéhoto nefunkčného zariadenia o tom pošle
písomnú informáciu. d) Vo vymedzenej lokalite v okolí sídla verejného



obstrarávateľa: Jedná sa o stravovacie zariadenia na uliciach:
Radlinského, Vazovova, Mýtna, Imricha Karvaša, Školská, Fazuľová,
Floriánske nám., Americké nám., Májkova, Blumentálska, Wilsonova,
Bernolákova, Legionárska, Krížna. Uchádzač uvedie konkrétny
zoznam zariadení priradených podľa uvedených ulíc a v štruktúre
údajov a v požadovanom rozsahu.

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

III.3.1. Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu 
Nie.

III.3.2. Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú
kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby 
Nie.

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu 
Verejná súťaž.

IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na účasť na dialógu

IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo
dialógu

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk 
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska: .

kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné
uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak
nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu).

1. Celkové obstarávacie náklady na jeden stravný lístkov v eurách (€)
- 50 bodov 
2. Výška poskytnutej zľavy z ceny každej objednávky v percenách (%)
- 40 bodov 
3. Lehota na dodanie stravných lístkov v hodinách (hod) - 10 bodov 
4. Podkritérium - Lehota na výmenu stravných lístkov určená ako
počet dní na výmenu stravných lístkov pred ukončením platnosti
stravného lístka (v dňoch) - 50 bodov 
5. Podkritérium- Lehota na výmenu stravných lístkov, určená ako
počet dní na výmenu stravných lístkov, po ukončení platnosti
stravného lístka (v dňoch) - 50 bodov 

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia 
Áno.

1. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky
účasti a neboli z verejnej súťaže vylúčené, budú v súlade s § 43 ods.
6 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len



zákon) vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených
v oznámení. V elektronickej aukcii bude možné meniť len kritérium
Celkové obstarávacie náklady na jeden stravný lístok v eurách a
kritérium Výška poskytnutej zľavy z ceny každej objednávka v
precentách (%). V prípade, že by mali po ukončení elektronickej
aukcie dvaja alebo viacerí uchádzači rovnaký najvyšší súčet bodov,
uplatnia sa podkritéria a to:1. Lehota na výmenu stravných lístkov
určená ako počet dní na výmenu stravných lístkov pred ukončením
platnosti stravného lístka a podkritérium 2. Lehota na výmenu
stravných lístkov určená ako počet dní na výmenu stravných lístkov
po ukončení platnosti stavného lístka, ktoré verejný obstarávateľ
vyhodnotí na základe predložených návrhov uchádzačov na plnenie
týchto podkritérií. 1.1 Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti
budú všetci uchádzači, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky
účasti, vyzvaní elektronickými prostriedkami na účasť v elektronickej
aukcii, v ktorej v rámci opakujúceho sa procesu môžu uchádzači
upravovať hodnoty jednotlivých kritérií vo svojich ponukách smerom k
získaniu ich najlepšej hodnoty. 2. Elektronická aukcia 2.1 Verejný
obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami prostredníctvom
administrátora súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú
určené podmienky účasti, na predloženie nových hodnôt v
elektronickej aukcii pre jednotlivé kritéria. Vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii pozvánke (ďalej len Výzva) budú v zmysle § 43
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní uvedené podrobné informácie
týkajúce sa elektronickej aukcie. Výzva bude zaslaná elektronicky
zodpovednej osobe uchádzača určenej v ponuke ako kontaktná
osoba pre elektronickú aukciu (v ponuke uviesť správne kontaktné
údaje zodpovednej osoby). V prípade zmeny kontaktných údajov
uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu dať verejnému
obstarávateľovi na vedomie najneskôr dva pracovné dni pred začatím
elektronickej aukcie. 2.2 Elektronická aukcia sa uskutoční
prostredníctvom elektronických zariadení - na internetovej adrese
https://www.eaukcie.sk/ardal/, na ktorej po prihlásení bude každému
uchádzačovi administrátorom sprístupnený vstup do aukčnej siene.
Kontakt na administrátora e-aukcie: e-mail: podpora@eaukcie.sk
tel.č.: +421 2 6541 1356 , mobil: +421 905 378 454. 2.3 Po
sprístupnení vstupu do aukčnej siene si uchádzači skontrolujú
správnosť svojich vstupných hodnôt jednotlivých kritérií, ktoré do e-
aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ prostredníctvom
administrátora, a ktoré musia byť zhodné s pôvodnými, listinne
predloženými ponukami. Každý uchádzač do začiatku súťažného kola
bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku súťažného kola ju
nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa do elektronickej
aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie
budú uvedené vo Výzve. 2.4 Elektronická aukcia je jednokolová a
súťažné kolo (aukčné kolo) elektronickej aukcie sa začne a skončí v
termínoch uvedených vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. E-



aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania
Výzvy uchádzačom. Na začiatku súťažného kola sa každému z
uchádzačov zobrazia jeho ponúknuté hodnoty pre jednotlivé kritéria aj
s aktuálnym poradím jeho ponuky a súčasne budú zobrazené
hodnoty jednotlivých kritérií uchádzača s najvýhodnejšou ponukou
bez uvedenia identifikácie tohto uchádzača. 2.5 Každý uchádzač v e-
aukcii môže na získanie najvýhodnejšej ponuky počas súťažného kola
opakovane meniť hodnoty kritérií zo svojej ponuky, pričom vo Výzve
bude stanovený min. a max. krok zmeny tejto hodnoty. Súťažné kolo
začne v stanovenom čase oznámenom vo Výzve a skončí uplynutím
časového limitu 30 min., ak už ani jeden z uchádzačov nepredloží v
riadnom čase (v lehote do 2 minút pred koncom aukcie) novú
aktuálne najlepšiu ponuku. V prípade zníženia aktuálne najlepšej
ponuky v posledných dvoch minútach e-aukcie sa na základe
nastavenia automatického predlžovania súťažné kolo predĺží o ďalšie
dve minúty. Súťažné kolo sa môže predĺžiť max. 10x počas trvania e-
aukcie, t.j. celková doba trvania e-aukcie vrátane max. možného
počtu predĺžení skončí uplynutím časového limitu 50 min. 2.6 V
priebehu súťažného kola elektronickej aukcie budú všetkým
zaradeným uchádzačom zverejňované informácie, ktoré im umožnia
zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Informácie
zobrazené uchádzačom sú aktuálne v čase načítania stránky, a to
buď po zadaní novej ponuky alebo po aktualizácii stránky kliknutím na
tlačítko Aktualizácia stránky refresh, prípadne stlačenim na klávesnici
klávesy F5. Za aktualizáciu údajov sú zodpovední uchádzači. 2.7 Po
zadaní novej ponuky je uchádzačovi potvrdené prihodenie alebo sa
zobrazí správa, že prihodenie bolo neúspešné vrátane uvedenia
dôvodu o neúspešnom prihodení. Systém zaznamenáva presný čas
zadania každej novej ponuky, resp. prihodenia, pričom do histórie e-
aukcie sa zaznamenáva každý vstup alebo zásah od všetkých
účastníkov elektronickej aukcie. Pre priebeh výberového konania
elektronickej aukcie platí tzv. serverový čas, ktorý je vždy zobrazený
vpravo hore. 2.8 Po ukončení súťažného kola systém nedovolí
nikomu z účastníkov ďalej upravovať hodnoty jednotlivých kritérií,
ktoré boli predmetom daného súťažného kola. Úspešným
uchádzačom sa stáva ten uchádzač, ktorý ponúkol v elektronickej
aukcii ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. 2.9 V prípade, ak po
ukončení elektronickej aukcie a jej vyhodnotení získajú rovnaké
najvýhodnejšie bodové ohodnotenie ponuky dvoch alebo viacerých
uchádzačov, rozhodovať o víťazstve jedného z nich bude pomocné
kritérium - podkritérium, určené v súťažných podkladoch. 2.10
Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie: Počítač
uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v
e-aukcii je nutné mať Microsoft Internet Explorer verzie 6.0 a vyšší,
resp. Firefox 3.1 a vyššie. Správna funkčnosť iných prehliadačov je
možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači
zapnuté cookies. Verejný obstarávateľ dôrazne upozorňuje



uchádzačov, že nezodpovedá za technické problémy s internetovým
pripojením do systému e-aukcie. Verejný obstarávateľ odporúča
uchádzačom, aby mali počas priebehu e-aukcie k dispozícii náhradný
internetový zdroj pripojenia do systému e-aukcie. V prípade
objektívnych a preukázaných technických problémov na strane
verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektriny), resp.
poskytovateľa služby, sa bude aukcia opakovať v náhradnom termíne.
V prípade opakovania aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva podľa
zákona. Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár
na zadávanie ponúk, najmä v posledných minútach súťažného kola
elektronickej aukcie. Na predkladanie ponúk sa neodporúča využívať
posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým momentom pri
predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému
eAukcie včas, pred uplynutím ukončenia elektronickej aukcie. Treba
pritom počítať s časom potrebným na úspešné odoslanie návrhu
prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom
eAukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je
momentálna rýchlosť prenosu údajov cez internet medzi počítačom
uchádzača a serverom systému eAukcie, veľkosť prenášaných
údajov, parametre počítača uchádzača (HW a SW vybavenie),
momentálna vyťaženosť počítača, prípadne momentálna priepustnosť
počítačovej siete LAN uchádzača a pod. To znamená, že návrhy,
ktoré boli do lehoty stanovenej ako ukončenie elektronickej aukcie do
systému eAukcie doručené a systémom eAukcie spracované - systém
eAukcie zaznamená. Ak uchádzač odošle návrh v krátkom časovom
intervale pred termínom ukončenia elektronickej aukcie, môže nastať
situácia, že jeho návrh nebude včas doručený a spracovaný
systémom eAukcie a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia
systému eAukcie presne v čase stanovenom verejným
obstarávateľom ako ukončenie aukcie.

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
338/2011-ARDAL

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky 
Nie.

IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 5. 10. 2011. Čas: 10.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum: 21. 10. 2011. Čas: 10.00 h. 

IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť



na dialógu vybraným záujemcom

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do termínu.

Dátum: 28. 2. 2012

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 21. 10. 2011. Čas: 11.00 h. 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať

VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.3. Ďalšie informácie 

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia 
20. 9. 2011


